
 

Denne veilederen gjelder behandling av personopplysninger ved strømming av 
breddeidrettsarrangement. Veilederen vil omhandle strømming av både lagidrett og 
individuell idrett. Det meste av innholdet i veilederen vil gjelde likt for begge forhold, 
herunder hvilke opplysninger som behandles, formålet med strømmingen, egnede tiltak og 
rutiner. Der det er ulike regler som gjelder for individuell idrett og for lagidrett, så vil dette 
presiseres og fremkomme særskilt i veilederen.  

 

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLES VED STRØMMING AV 
BREDDEIDRETTSARRANGEMENT? 

Ved at det strømmes og foretas live oppdateringer av idrettsarrangement, behandles 
personopplysninger om de som blir synliggjort i opptaket eller oppdateringene. Dette vil 
kunne være opplysninger som: 

• Navn på spillere, lagledere, trenere og dommere  

• Navn på lag 

• Aktivitet  

• Ulike prestasjoner (målscoringer/utvisninger/resultatlister osv.) 

• Opptaket  
 

Opplysningene vil alene eller i kombinasjon utgjøre personopplysninger. 
 

FORMÅL 

Formålet med å strømme breddeidrettsarrangement er å tilgjengeliggjøre opptak fra 

arrangement i sanntid og resultater fortløpende, for særforbundene, foreldre og 

nærstående, aktive, publikum, sponsorer og andre med interesse for kampene og 

arrangementene. Det vil også ligge inntektspotensialer i løsningene for idrettslag og andre 

aktører. Idrettslag vil også kunne foreta analyse av treninger, kamper etc. i etterkant av 

arrangement. Dette vil kunne bidra til økt kompetanse og bedre prestasjoner. 

Det skal alltid være inngått en avtale mellom særforbund/idrettslag og en leverandør av 
strømmetjenester i forkant av at et arrangement strømmes. Ved bruk av Minidrett og 
integrasjon av nødvendige opplysninger fra idrettens systemer, vil kravene til håndtering av 
personopplysninger og den enkeltes rettigheter kunne ivaretas på en god og forsvarlig måte. 

Veileder 

Behandling av personopplysninger ved 

strømming av breddeidrettsarrangement.  



I tillegg til avtale med leverandør skal også strømming av et breddeidrettsarrangement alltid 
godkjennes av arrangør, i forkant av arrangementet. 

BEHANDLINGSGRUNNLAG 

All behandling av personopplysninger må ha et rettslig grunnlag eller et behandlingsgrunnlag 

for å være lov.  

For strømming av breddeidrettsarrangement innen lagidretter er det grunnlaget om 

berettiget interesse som er det aktuelle. For at strømming i disse tilfellene skal være tillatt 

må det foretas en interesseavveining mellom idrettens ønske om å benytte strømming på 

den ene siden, som er å øke engasjement og tilgjengeliggjøre idrett på breddenivå til et 

bredere publikum, opp mot hensynet til de som blir strømmet og deres rett til personvern og 

beskyttelse på den andre siden. Her vil vektingen variere avhengig av flere hensyn som 

eksempelvis barn/unges alder, nivå og sårbarhet. 

Strømming utløser en rekke krav til ivaretakelse av personvernet og rettigheter hos den 
enkelte, og ved strømming av lagidretter innebærer dette blant annet muligheten til å kunne 
reservere seg mot å bli filmet. Her er det utviklet tekniske løsninger som gjør at en enkelt 
kan gå inn i idrettens systemer å reservere lag eller enkeltpersoner mot å bli filmet.  
  
For personer med beskyttelsestiltak, så er disse beskyttet ved at kamper de spiller ikke blir 
filmet. For disse personene vil det ligge en automatisk reservasjon inne i løsningen. Dette er 
informasjon NIF får via vask av sin database mot folkeregisteret. Informasjonen håndteres i 
NIF. Strømmeleverandøren får ingen opplysninger om hvem dette gjelder.  
 

Når det gjelder strømming av breddeidrettsarrangement innen individuelle idretter så stilles 

det krav om at den enkelte aktivt samtykker til at et arrangement en deltar i, blir strømmet.  

Nærmere informasjon om hvilke krav som stilles til samtykke og håndteringen av dette, vil 

komme i en egen veileder. 

Uavhengig av om det er lagidrett eller individuell idrett som strømmes så må det tas stilling 
til og dokumenteres hvilke tiltak som må iverksettes for å ivareta personvernet og hensynet 
til de som strømmes på en forsvarlig og god måte. 

Vurderingen av egnede tiltak er en del av interesseavveiningen som foretas ved strømming 
av lagidretter, men vil også naturlig gjøre seg gjeldende ved strømming av individuelle 
idretter.  

Under følger en oversikt over ulike tiltak og rutiner som må være på plass for å kunne ivareta 
personvernet på en god og forsvarlig måte:  

 
HVA SKAL STRØMMES?  

Det bør iverksettes tiltak som bidrar til minst mulig krenkende situasjon overfor den/de 

berørte.  



• Som utgangspunkt bør strømming begrenses til idrettsarrangement som kamper og 

turneringer. Skal det strømmes i treningssammenheng, bør det i forkant vurderes og 

dokumenteres et behov for dette. 

• Adgangen til å strømme begrenses til aldersklassen 15 år og oppover.  

• Kamera skal kun slås på idet kamp/turnering starter og skrus av med engang 

kamp/turnering avsluttes.  

• Det bør også vurderes om det er tilstrekkelig at kun deler av et arrangement 

strømmes, eksempelvis avsluttende kamper i en cup. 

 

HVORDAN? 
Det skal ikke tas opptak av annet enn det som er relevant (opptaket bør kun omfatte det 

som en har til hensikt å fange opp) 

• Tiltak vil kunne være å endre kameraplassering, vinkel, snevre inn bildeutsnitt osv. 

slik at eksempelvis i minst mulig grad publikum kommer med. 

• Det skal i størst mulig utstrekning sikres at strømmingen skjer på en måte som 

fokuserer på aktiviteten, og der det i minst mulig grad fokuseres på enkelt utøvere.  
 

INFORMASJON  
o Det bør gis god informasjon om at det vil strømmes både i forkant og under selve 

arrangementet. Her bør det blant annet stå hva formålet er, at det er mulig å 
reservere seg hvis det er snakk om lagidrett, kravet til samtykke dersom det er snakk 
om individuell idrett, og hvor man kan få tilgang til mer informasjon.  

 
o Informasjon i forkant bør legges ut på relevante nettsteder og digitale flater. 

 
o Informasjonen på selve arrangement, for eksempel i hall, bør være av en viss 

størrelse og plassering som gjør det lett å få med seg at det strømmes. 
 

o Informasjon må være tilgjengelig for både aktive/utøvere og 
foreldre/foresatte/verger. 

 

 
RUTINER 
Følgende rutiner bør som et minimum være på plass: 
 
Informasjon 

o Rutiner for den informasjon som skal gis i haller og i forkant av aktuelt arrangement 
på nettsteder og andre digitale flater. 
 

Reservasjonsrett – for lagidrett 

• Rutine som sørger for å ivareta muligheten til reservasjon på individnivå ved bruk av 
løsning for dette i minidrett  



• Rutine som sørger for å ivareta muligheten til reservasjon av et lag ved bruk av 
løsning for dette i Turneringsadmin. 
 

Samtykke – for individuell idrett 

• Rutine som sørger for at kravene til samtykke blir ivaretatt, som sørger for forsvarlig 
oppbevaring og muligheten til å kunne trekke et samtykke tilbake. 
 

Tilgang  

o Rutiner for hvem som kan se på opptakene og hvordan - visning av det som 
strømmes skal skje bak en innlogget abonnementsløsning 
 

Sletting 

o Rutiner som sørger for at opptakene ikke oppbevares lenger enn nødvendig og 
deretter slettes. 
 

Annet 

o Rutiner som sørger for å tagge/spore opp opptak og eventuelle samtykker som er 
nødvendig når en person ber om å få slettet opptak eller trekker samtykket tilbake.  

 

IDRETTSARRANGEMENT AV ALLMENN INTERESSE 

Visse arrangement vil kunne defineres til å være av allmenn interesse. Disse 
arrangementene vil ikke være omfattet av de kravene personvernregelverket stiller til blant 
annet behandlingsgrunnlag og retten til reservasjon. Arrangementet vil da kunne strømmes 
av leverandør særforbund/idrettslag har avtale med, uavhengig av behandlingsgrunnlag og 
eventuelle reservasjoner. 

Terskelen er i utgangspunktet høy for å falle inn under begrepet allmenn interesse, og det vil 
dreie seg om høyeste prestasjonsnivå. 

Det enkelte særforbund setter kriterier for hvor terskelen skal gå for sin idrett og hvilke 
kamper og turneringer det som følge av disse kriteriene vil være omfattet.   

 


